
Cresce número de profissionais com formação superior 

A pesquisa A Contratação, a Demissão e a Carreira dos Executivos Brasileiros 2009 detectou 
que os profissionais estão buscando se qualificar cada vez mais. Hoje, 29% não fizeram ou não 
concluíram a universidade. Em 2007, esse número era de 36,9%. Hoje, 70,9% dos 
profissionais têm ao menos curso superior, contra 63,1%, em 2007. Com mais de 16 mil 
participantes, o estudo foi realizado pela Catho Online, entre os meses de março e abril de 
2009.  

"Os dados da pesquisa só vêm confirmar o que já sentíamos do mercado. As empresas 
passaram a exigir mais experiência e formação dos candidatos e funcionários e os 
trabalhadores tiveram que correr atrás. Isso acontece devido ao alto grau de competitividade 
entre as organizações. Por outro lado, o crescimento da qualificação do brasileiro é reflexo do 
desenvolvimento da economia de nosso país como um todo", explica Adriano Meirinho, diretor 
de Marketing da empresa.  

Os números da pesquisa também indicam que o nível de escolaridade das mulheres no 
mercado de trabalho é ligeiramente mais alto que o dos homens. Dentro do universo feminino 
temos 71,9% de profissionais com, pelo menos, formação superior. Já no universo masculino 
temos 70,4% dos homens com, pelo menos, formação superior.  

Outra informação é que ao se analisar o porte da empresa, nota-se que a quantidade de 
profissionais com formação superior aumenta conforme o porte da empresa diminui, porém a 
situação é exatamente contrária para profissionais com pós-graduação, sendo estes mais 
presentes em empresas de grande porte.  

A pesquisa contou com a opinião de 16.207 participantes, que responderam a um formulário 
online com 299 perguntas, questionando sobre estas três dimensões da vida do profissional. 
Foram levadas em consideração apenas as respostas de profissionais que trabalham em 
empresas privadas e que possuem mais de 18 anos de idade. O estudo é realizado desde 
1988.  
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